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Parlamentul  României 
 
 
 
            







 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of 
Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT 
Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din 
Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education 
Network Association- TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste 
două organisme neguvernamentale, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa 
nr.Plx.247/2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
                                                    PREŞEDINTE 

 
Viorel ȘTEFAN 





 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 31.03.2015  
Nr. 4c-2/285 
Plx.247/2015 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            






 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-

FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 

(Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată,  spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege   privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-
FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale. 

 
  Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 Bucureşti, 31.03.2015 
Nr. 4c-2/285 
Plx. 247/2015 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de Lege în şedinţa din 11 martie 2015. 

 La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ. 

 
     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 în sensul precizării faptului că 
plata cotizației, la organizația TI din cadrul TERENA, este purtătoare de TVA.  

În conformitate cu prevederile art. 61  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din data 
31 martie 2015. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 33         
deputați, din totalul de 34 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice. 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la 
Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale, 
cu amendamentele prezentate în anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 

                      PREŞEDINTE                                  SECRETAR                      
                 
                     Viorel ȘTEFAN                           Mihai-Aurel DONŢU 

 
 
 

Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar,  Luminița Ana Ghiorghiu 
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Anexa 
 

Amendamente admise 
 

                            În urma dezbaterilor, comisia a adoptat următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

1.   Titlul Legii: 
LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 146/2014 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de 
Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of 
Incident Response and Security 
Teams-FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer 
(TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din 
Domeniul Cercetării şi al 
Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education 
Network Association-TE REN A) 
în scopul menţinerii participării 
Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO la aceste 
două organisme 
neguvernamentale 
 

 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

2.  Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 21 
ianuarie 2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/2014 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
(Forum of Incident Response and 
Security Teams-FIRST) şi la 
Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association-TERENA) în scopul 
menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-RO la 
aceste două organisme 
neguvemamentale, adoptată în 
temeiul art. l pct. I poz. 10 din 
Legea nr. 184/2014 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 
2015, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 3 din 21 ianuarie 
2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/2014 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
(Forum of Incident Response and 
Security Teams-FIRST) şi la 
Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association-TERENA) în scopul 
menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-RO la 
aceste două organisme 
neguvemamentale, adoptată în 
temeiul art. l pct. I poz. 10 din 
Legea nr. 184/2014 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 
2015, cu următoarea modificare: 

Tehnică legislativă 

3. Titlul ordonanței de urgență: 
ORDONANŢA 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/2014 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de 
Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of 
Incident Response and Security 
Teams- FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer 
(TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din 
Domeniul Cercetării şi al 
Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education 
Network Association-TERENA) 
în scopul menţinerii participării 
Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO la aceste 
două organisme 
neguvernamentale 

4. Articol unic. - Legea nr. 146/2014 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la Forumul Internaţional 
al Echipelor de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică 
(Forum of Incident Response and 
Security Teams-FIRST) şi la 
Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association-TERENA) în scopul 
menţinerii participării Centrului 
Naţional de Răspuns la Incidente 
de Securitate Cibernetică CERT-
RO la aceste două organisme 
neguvemamentale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 777 din 24 octombrie  
2014, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

5. 1. La articolul unic, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) Se aprobă plata cotizaţiei 
anuale a Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO, instituţie 
aflată în coordonarea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională, în 
calitate de membru cu drepturi 
depline, la Forumul TF/CSIRT 
Trusted Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association-TERENA), în limita 
echivalentului în lei al sumei de 

1. La articolul unic, punctul 1, 
articolul unic, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Se aprobă plata cotizaţiei 
anuale a Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO, instituţie 
aflată în coordonarea Ministerului 
pentru Societatea Informaţională, în 
calitate de membru cu drepturi 
depline, la Forumul TF/CSIRT 
Trusted Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association - TERENA), în limita 
echivalentului în lei al sumei de 

- La articolul unic punctul 1, 
alineatul (3) al articolului unic, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(3) Text nemodificat 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

1.056 euro anual la care se adaugă 
TVA din statul membru în care este 
stabilită asociaţia.” 

1.200 euro anual la care se adaugă 
TVA din statul membru în care este 
stabilită asociaţia.” 

6. 2. La articolul unic, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
„(31) Se autorizează plata cotizaţiei 
la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (TI) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean 
Research and Education Network 
Association-TERENA) pentru 
perioada 2013-2014 în limita sumei 
prevăzute la alin. (3) la care se 
adaugă TVA din statul membru în 
care este stabilită asociaţia.” 

Nemodificat Nemodificat  

7. 3. La articolul unic, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Echivalentul în lei al sumelor 
prevăzute la alin. (1)-(3l) se va 
calcula pe baza cursului de schimb 
leu/dolar, respectiv leu/euro, în 
vigoare la data efectuării plăţii.” 

Nemodificat Nemodificat  

8. 4. La articolul unic, alineatul (5) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Sumele prevăzute la alin. (l)-
(31) se asigură de la bugetul de stat, 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa Guvernului nr. 
3/2015 Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare  

prin bugetul aprobat anual 
Ministerului pentru Societatea 
Informaţională”. 

9.  
________________ 

2.La articolul unic, după punctul 
4 se introduce un nou punct, 
punctul 5, cu următorul cuprins: 
„5. La articolul unic, după 
alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alin. (6) cu următorul 
cuprins: 
(6) Începând cu data intrării în 
vigoare a prevederilor legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe, 
cuantumul cotizaţiilor anuale la 
organismele internaţionale 
neguvemamentale la care CERT-
RO este parte se va actualiza prin 
hotărâre a Guvernului.” 

 
Se elimină 
 
 
 
 
 
Se elimină 

Textul a fost preluat la Nr. crt.10 

10. 

________________ ________________ 

Art. II. - Începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
cuantumul cotizaţiilor anuale la 
organismele internaţionale 
neguvemamentale la care Centrul 
Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică CERT-RO 
este parte se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului. 

Tehnică legislativă 
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